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Matkailu
KOTIMAA

Loman ensimmäinen päivä
Hiljaisuus, vihdoin, totean ja vedän lomahuo-
neistomme toisen makuuhuoneen oven kiinni. 
Lapset nukahtivat. Nappaan huivin harteilleni 
ja liityn mieheni seuraan ilta-auringossa kyl-
pevälle parvekkeelle. Ilta on mukavasti viilen-
tynyt helteisen päivän jälkeen. Ja mikä päivä 
se olikaan! Lomamme ensimmäinen. Peurun-
gassa.

Hulluna tekemistä 
Meillä oli ollut kiireinen kevät takana ja 
oikeastaan halusimme vain nopeasti jon-
nekin lähelle ilman pitkiä lentomatkoja. 
Valitsimme Peurungan, joka vetosi meihin 
monipuolisuudellaan ja liikunnallisuudel-
laan. Hulluna tekemistä, lupasivat. Siispä 
automme parkkeerasi heti ensimmäisenä 

lomapäivänä Peurantähden huoneistoho-
tellin pysäköintialueelle, ja siinä pysyisi 
muutaman vuorokauden lomamme ajan. 
Täällä ei autoa tarvita.

Luonto lähellä
Saavuimme jo aamupäivällä ja pääsimme 
heti nauttimaan kauniista keskisuomalai-
sesta luonnosta. Kuljimme ensin hiekka-
harjulla ja metsäpoluilla ja huomasimme, 
että poluthan jatkuvat kauemmaksikin; 
Metsoreittiä pääsee patikoiden pitkälle 
pohjoiseen Keski-Suomeen. Minä vuok-
rasin kävelysauvat Bistro Nemosta ja sain 
kyllä hyvät lämmöt päälle aamupäivän au-
ringon lämmittämässä metsässä. 

Posket ulkoilusta hehkuen suuntasimme 
reippailun jälkeen ravintolaan, jonka par-

Laukaassa sijaitsevassa 
Kylpylähotelli Peurungassa 
on  tekemistä koko perheelle. 
Kauniit maisemat luovat 
loman ja kiireettömyyden 
tunteen. Jos kuitenkin kaipaa 
tekemistä, voi käydä melomassa, 
kalastamassa, pelaamassa 
tennistä, rantalenttistä ja mini- 
tai frisbeegolfia. 
Teksti J. Maasola. 
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vekkeella nautimme runsaan buffetlounaan. 
Lapsille oli oma pöytä. Taisi siellä olla jälki-
ruoaksi jäätelöäkin. Tyytyväisiä olivat mo-
lemmat pienet ihmiset. Ihanaa, kun voi men-
nä valmiiseen pöytään nauttimaan muiden 
valmistamasta ruoasta. Olisimme voineet 
unohtua miehen kanssa siihen parvekkeel-
le pidemmäksikin aikaa, elleivät lapset oli-
si muistuttaneet kanooteista; melontaa olisi 
vuorossa seuraavaksi.

Vuokrasimme ns. inkkarikanootit ja läh-
dimme melomaan kimaltelevalle Peurunka-
järvelle. Tarjolla oli myös SUP-lautoja ja sou-
tuveneitä. Niiden aika olisi vaikka seuraava-
na päivänä. Suuntasimme Peurungan laavul-
le, jossa rantauduimme ja nautimme mehut 
ja kahvit. Sitten mukavassa myötätuulessa 
takaisin Peurungan rantaan. Lapsilla oli jo 
kiire kylpylään…

Kylpylän riemuja
Peurungan kylpylä on kyllä vesiliikkujan 
paratiisi. Tarjolla on ohjattuja vesijumppia 
sekä esim. uimavöitä, joten vesijuoksuakin 

voi harrastaa. Me 
nautimme lämpimis-
tä vesistä uiden legen-
daarisessa jokialtaassa 
ensin vasta- ja sitten myötä-
virtaan. Lapset innostuivat Wibit-vesikii-
peilytelineestä ja isänsä kanssa saivat aikaan 
myös kovat ”aika-ajot” 130 m pitkässä vesi-
liukumäessä. Minä laskin kerran ja siirryin 
sitten nauttimaan porealtaista.

Altailla meni tovi jos toinenkin ja kun vih-
doin pukuhuoneessa kuivattelimme, huoma-
simme, että taas on nälkä.  Ja olihan kellokin 
jo rientänyt illan puolelle. Matkalla huoneis-
toomme varasimme pöydän Peurankello-
ravintolasta ja lyhyen huoneistossamme 
vietetyn levähdyksen jälkeen siirryimme ra-
vintolaan nauttimaan lomanaloitusillallisen 
pöytiin tarjoiltuna. 

Tekemistä useammallekin 
päivälle
Kertasimme päivän tapahtumia pitkin iltaa 
ja nauroimme, että onneksi varasimme he-

ti useamman 
yön. Meillä jäi 

yhden päivän 
jälkeen niin paljon 

kokematta: lapset halu-
sivat vielä kiertämään frisbeegolf-

rataa, mies odotti pääsevänsä vielä kunnon 
lenkille aina Multavuorelle asti, ja minä haa-
veilin dayspa-hoidoista, saunayogasta ja siitä 
SUP-lautailusta. Ja ensi vuonna kuulemma 
otetaan gofbägitkin mukaan, että päästään 
järven toiselle puolelle pelaamaan. Ja jos lap-
set olisivat hiukan pienempiä, olisi Hilarius 
Hiiren musikaali ykkösjuttu. 

Kulkiessamme rantaviivaa pitkin ilta-au-
ringossa tuumailimme miehen kanssa, että 
kyllä Suomi on hieno maa ja mahtavaa, että 
tästä ihan keskeltä kauneinta Järvi-Suomea 
löytyy tällainen täyden palvelun talo, joka 
sopii täydellisesti liikkuvalle lapsiperheelle.

Parvekkeella istui pitkään iltaan rentoutu-
nut pari. Loma ja kesä olivat alkaneet. Peu-
rungassa. •


